
ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
10پنج فصل اول کتاب9/27آقاي جواهراحساس و ادراك

14تا ابتداي بخش چهارم فضیلت هاي اخالقی اجتماعی9/22حجت االسالم طیبیاخالق اسالمی
10-8/278خانم باهیئتادبیات کودکان و نوجوانان

9/148/30آقاي افضلیانارزشهاي دفاع مقدس
16-8/1514آقاي وقفیاصول حسابداري 1
16-14میان ترم نوبت دوم9/28آقاي وقفیاصول حسابداري 1

12-10از ص 57 تا اول ص 9/20297آقاي رضوانیاصول فقه 1
12تا ابتداي مبحث شک ص 9/20189حجت االسالم طیبیاصول فقه 2

10از ابتداي کتاب تا اول فصل سوم9/28آقاي باهنراصول فقه 2 (الهیات)
9/1910خانم دکتر غفورياصول فقه 4

9/1814/30آقاي ابراهیمیاصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده
11-10تا ص 9/11100آقاي تازهاقتصاد توسعه

15تا ابتداي بخش ششم-معاد و جاودانگی انسان9/29حجت االسالم طیبیاندیشه اسالمی 1
15تا ابتداي فصل چهارم-امامت و والیت9/29حجت االسالم طیبیاندیشه اسالمی 2

9/148/30آقاي افضلیاناندیشه سیاسی امام
8/30تا ص 9/11150آقاي دکتر دستوريانسان در اسالم

9/148/30آقاي افضلیانانقالب اسالمی ایران
14-12کل کتاب9/21آقاي محمد حسن نژادانگیزش و هیجان
14-12سه فصل9/27خانم خزاعیآبهاي زیرزمینی

8فصول 1 و 9/142خانم جعفريآراي تربیتی اندیشمندان مسلمان
10-9/268خانم دکتر صبوريآزمایشگاه شیمی تجزیه 1 (پایان ترم)

9/268خانم داووديآزمایشگاه شیمی عمومی 1
9/278خانم دکتر اسالم دوستآزمایشگاه شیمی فیزیک 1(پایان ترم)
9/278خانم دکتر اسالم دوستآزمایشگاه شیمی فیزیک 2 (پایان ترم)

12-10سه فصل اول کتاب9/25خانم بادینآزمونهاي روانشناختی 1
14-12فصل 9/124آقاي افضلیانآسیب شناسی اجتماعی
10-9سه فصل از کتاب جوانمرد9/26خانم محموديآسیب شناسی روانی 2
9/148/30آقاي افضلیانآشنایی با قانون اساسی

9/2513خانم عیالمیآشنایی با کتابخانه
10-8چهار فصل اول9/18آقاي افضلیانآمار استنباطی

10-8چهار فصل اول9/19آقاي افضلیانآمار توصیفی
12-10فصل اول تا سوم9/13خانم قربان زادهآمار و احتماالت

10-9/59/30خانم عیالمیآموزش بزرگساالن
12-9/1811/30خانم عیالمیآموزش و پرورش دبستان و پیش دبستان

14-12فصول 1 و 2 و 6 و 9/278آقاي جواهرآموزه هاي روانشناسی در حدیث
11از اول تا پایان فصل 9/114آقاي باهنرآیات االحکام (حقوق)

9/2014آقاي محمديآیین دادرسی کیفري 1
8تا ص 9/27155آقاي تاجیکآیین دادرسی مدنی
14-9/1212آقاي محمديآیین دادرسی مدنی 1

9/2614آقاي دکتر اعظمیآیین دادرسی مدنی 2
8کل کتاب9/28آقاي تاجیکآیین دادرسی مدنی 3

14تا ابتداي فصل 5 ( اخالق معاشرت)9/22حجت االسالم طیبیآیین زندگی
12-10/30تا انتهاي فصل 9/125خانم میرزااحمديبازاریابی بین الملل

10-9/199/30خانم عیالمیبرنامه ریزي آموزش فنی و حرفه اي
14-12کل کتاب9/28آقاي محمد حسن نژادبزهکاري اطفال 1
14فصول 1 و 9/182خانم خزاعیبلورشناسی نوري
14-12کل کتاب9/28آقاي محمد حسن نژادبهداشت روانی

9/2513/30خانم عیالمیبهداشت و ایمنی مدارس
8چهار فصل اول9/25آقاي تازهپول و ارز بانکداري

12-10دو فصل اول9/28خانم دکتر صبوريتاریخ علم شیمی
10از 8 فصل اول کتاب9/20آقاي عاشوريتاریخچه و مکاتب روانشناسی

10-9/30تا انتهاي فصل ششم9/19خانم میرزااحمديتجزیه و تحلیل و طراحی سیستم-فنون تجزیه و طراحی سیستم
14ویژه دانشجویانی که قبال امتحان نداده اند9/26آقاي شریفیتربیت بدنی

12تا ابتداي بخش چهارم روابط اجتماعی9/8حجت االسالم طیبیتفسیر موضوعی قرآن کریم
12تا ابتداي فصل چهارم سیره حکومتی9/8حجت االسالم طیبیتفسیر موضوعی نهج البالغه

11/30تا پایان فصل 9/114آقاي رحیمیتوان بخشی کودکان با نیازهاي خاص
14-9/2812آقاي دکتر مطهريتوسعه اقتصادي

برنامه امتحانات میان ترم اعالم شده کلیه رشته ها



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
12-10صد صفحه اول9/18آقاي افضلیانجامعه شناسی آموزش و پرورش

9/268خانم عیالمیحرکات ورزشی و سرودهاي خاص
10-8/228آقاي وقفیحسابداري صنعتی 1
12-8/2210آقاي وقفیحسابداري صنعتی 2
12-10کل کتاب9/6آقاي وقفیحسابداري صنعتی 2
9/2810آقاي سربازيحسابداري مالیاتی

9/2614آقاي دکتر اعظمیحقوق اداري 2
10پنج فصل اول کتاب9/12خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 1
8باب دوم و سوم تا اول مبحث روابط بین دولت و پارلمان9/7خانم ابراهیمیانحقوق اساسی 3
12کل کتاب9/28آقاي خاکشورحقوق بازرگانی

12-10از ص 5 تا 8/2953خانم زنگنهحقوق بین الملل خصوصی 2
9تا ص 9/1486خانم زنگنهحقوق بین الملل عمومی 1
11از اول کتاب تا ص 9/1984خانم زنگنهحقوق بین الملل عمومی 1
10-8تا ص 9/27294خانم زنگنهحقوق بین الملل عمومی 2

9/2614آقاي دکتر اعظمیحقوق تجارت 1
9/2514آقاي دکتر اعظمیحقوق تجارت 2
9/2514آقاي دکتر اعظمیحقوق تجارت 3

11از اول تا پایان فصل 9/114آقاي باهنرحقوق تطبیقی (الهیات)
12بخش دوم و فصل 3 و 4 بخش اول9/27آقاي تاجیکحقوق تطبیقی(حقوق)

10-8تا اوب اجراي مفاد اسناد رسمی9/28آقاي شرافتمندحقوق ثبت
10سه فصل اول9/28خانم ابراهیمیانحقوق جزاي اختصاصی 1

8فصول 1 و 9/122خانم ابراهیمیانحقوق جزاي اختصاصی 2
8تا اول رشاو ارتشاء9/27آقاي تاجیکحقوق جزاي اختصاصی 3

14-12کل کتاب9/14آقاي خاکشورحقوق جزاي بین الملل ایران
10از اول کتاب تا اول فصل 9/282آقاي تاجیکحقوق جزاي خصوصی اسالم

10فصول 1 و 9/72خانم ابراهیمیانحقوق جزاي عمومی 3
14-12تا ص 9/27100خانم زنگنهحقوق سازمانهاي بین الملل

12فصول 4 و 9/285آقاي تاجیکحقوق فضاي مجازي
10بخش اول9/7خانم ابراهیمیانحقوق کار

10فصول 1 و 2 و 3 و 9/274آقاي تاجیکحقوق محیط زیست
12تا ابتداي بخش دوم ص 9/19194خانم دکتر غفوريحقوق مدنی 1
9تا ابتداي فصل 9/274خانم دکتر غفوريحقوق مدنی 3
10کل کتاب9/27خانم دکتر غفوريحقوق مدنی 6
10تا ابتداي ص 9/19140خانم دکتر غفوريحقوق مدنی 7
10کل کتاب9/27خانم دکتر غفوريحقوق مدنی 8

14-9/413/30خانم عیالمیخانواده در اسالم
8تا پایان فصل 9/273خانم دکتر اسالم دوستخوردگی فلزات
12تا ابتداي فصل چهارم-ایمن سازي خانواده آسیبها و راهکارها9/29حجت االسالم طیبیدانش خانواده

11فصول 9 و 10 و 11 و 12 و 9/2513آقاي رحیمیروان شناسی عمومی 2
8/30شش فصل اول کتاب8/22آقاي عاشوريروانسنجی

12-10هفت فصل اول9/19آقاي افضلیانروانشناسی اجتماعی
12-10تا ص 9/18150آقاي افضلیانروانشناسی اجتماعی کاربردي

8فصول 1 و 9/142خانم جعفريروانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
9نه فصل اول کتاب9/20آقاي عاشوريروانشناسی اعتیاد

12-10صد صفحه اول9/18آقاي افضلیانروانشناسی پویایی گروه
12-10تا پایان فصل 9/77آقاي غالمرضا حسن نژادروانشناسی تجربی

12-10تا پایان فصل 9/133آقاي غالمرضا حسن نژادروانشناسی تحولی 2
10-8تا پایان فصل 9/74آقاي غالمرضا حسن نژادروانشناسی تربیتی

12-10تا انتهاي فصل هفتم9/19خانم میرزااحمديروانشناسی سازمانی
10سه فصل اول9/20خانم محموديروانشناسی سالمندي
10-9پنج فصل اول کتاب9/20آقاي جواهرروانشناسی سالمت
12-10تا اول فصل 9/273خانم زنگنهروانشناسی سیاسی

10پنج فصل اول کتاب8/27خانم بادینروانشناسی شخصیت
10سه فصل اول کتاب9/26خانم محموديروانشناسی شناختی
14چهار فصل اول9/20آقاي جواهرروانشناسی صنعتی

14-12تا ص 9/2087آقاي جواهرروانشناسی صنعتی سازمانی
11/30تا پایان فصل 9/116آقاي رحیمیروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

11/30تا پایان فصل 9/114آقاي رحیمیروانشناسی و آموزش کودکان با نیازهاي ویژه
11چهار فصل اول کتاب9/25آقاي رحیمیروانشناسی و آموزش کودکان با نیازهاي ویژه



ساعتشرح پیوستتاریخنام استادنام درس
10-8تا پایان فصل 9/134آقاي غالمرضا حسن نژادروانشناسی یادگیري

10-9/269خانم عیالمیروش تحقیق
11/30-9/411خانم عیالمیروشها و فنون تدریس

12سه فصل اول کتاب تا ص 9/2071آقاي خفاجهروشهاي ارزشیابی آموزشی
12تا پایان فصل 9/114آقاي رحیمیرولنشناسی عمومی

14-12کل کتاب9/14آقاي خاکشوررویه قضایی
10-8فصول 2 و 8/293خانم عبداهللا زادهریاضی عمومی 1 (شیمی)

12فصل اول و چهارم9/20آقاي رحمتیریاضی عمومی 1 (کامپیوتر)
10-8نصف کتاب9/28خانم کفاشزبان تخصص 2 روانشناسی

12از دروس اول و دوم9/26آقاي علیرضا زنگنهزبان تخصصی 1 (حسابداري)
8تا پایان فصل 9/285خانم کفاشزبان تخصصی 1 متون علوم اجتماعی

8/30تا پایان فصل 9/284خانم کفاشزبان تخصصی 2 الهیات
9/229/30خانم علیشاهیزبان تخصصی 2 الهیات

8تا پایان فصل 9/285خانم کفاشزبان تخصصی 2 متون و برنامه ریزي
12-9/2810خانم علیشاهیزبان تخصصی 3 (الهیات)

8تا پایان فصل 9/125خانم کفاشزبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
10-9/259/30خانم عیالمیزبان تخصصی برنامه ریزي درسی

12-9/2910خانم علیشاهیزبان خارجه با کد 121225601
8تا پایان فصل 9/225خانم کفاشزبان خارجه با کد 121225602 و 1212255

10تا پایان فصل 9/295خانم کفاشزبان خارجه با کد 121225603
10-8سه فصل9/25خانم خزاعیزمین ساخت

8چهارفصل اول9/26خانم خزاعیزمین شناسی اقتصادي
12-10چهار فصل9/25خانم خزاعیزمین شناسی ایران

14-12سه فصل9/28خانم خزاعیزمین شناسی زیست محیطی
8فصول 1 و 9/252خانم خزاعیزمین شناسی ساختاري
10فصول 3 و 5 و 13 و 9/2514خانم خزاعیزمین شناسی فیزیکی
16-14سه فصل9/27خانم خزاعیزمین شناسی مهندسی

10-8سه فصل9/28خانم خزاعیزمین شناسی نفت
12-10سه فصل9/27خانم خزاعیزمین فیزیک

16-14سه فصل9/28خانم خزاعیسنجش از دور
12-10شش فصل اول کتاب9/13آقاي جواهرسنجش و اندازه گیري
12سه فصل اول9/26خانم خزاعیسنگ شناسی آذرین

8چهارفصل اول9/19خانم خزاعیسنگهاي رسوبی
9فصل اول9/18خانم سلحشورسیري در نهج البالغه

12-10دو فصل اول9/28خانم دکتر صبوريشیمی آلی فلزي
14-12فصل 1 تا 9/255خانم دکتر صبوريشیمی تجزیه 1

12-10چهار فصل اول کتاب جدید9/18خانم دکتر صبوريشیمی تجزیه دستگاهی
12-9/1410خانم عربشیمی صنعتی 1
9/268خانم داووديشیمی عمومی 1

10-8دو فصل اول9/28خانم دکتر صبوريشیمی فیزیک آلی
10-8دو فصل اول9/28خانم دکتر صبوريشیمی محیط زیست

10-8دو فصل اول9/28خانم دکتر صبوريشیمی معدنی 1
10-8چهار فصل اول9/28خانم دکتر صبوريشیمی معدنی 2

12-10دو فصل اول9/28خانم دکتر صبوريطیف سنجی مولکولی
10-9/298خانم جعفريعلم النفس
12کل کتاب9/29آقاي دکتر اعظمیفارسی عمومی

12از اول کتاب تا ص 9/29201خانم خدمتگزارفارسی عمومی با کد 121321002 و 1213209
12فصول 1 و 2 و 9/203خانم خزاعیفتوژئولوژي

14تا ابتداي بخش ششم-تاثیر تمدن اسالمی در تمدن غربی9/29حجت االسالم طیبیفرهنگ و تمدن اسالم و ایران
8مباحث حجر، ضمان، حواله، کفالت9/18خانم سلحشورفقه 3 (الهیات)

10-8از اول مبحث حدود تا آخر مبحث دیات8/29آقاي رضوانیفقه 6
9/269/30خانم عیالمیفلسفه اخالق

10-9/298خانم جعفريفلسفه علم روانشناسی
14-12تا پایان فصل سوم9/18آقاي آشکارفناوري آموزشی

16-14فصول 1 و 2 و 3 و 7 و 9/218آقاي دکتر تشکريفیزیولوژي اعصاب و غدد
12تا پایان درس 9/2815آقاي رشیدقرائت و درك متون عربی

10-9/138آقاي رضوانیقواعد فقه 1
14تا ابتداي فصل چهارم9/27حجت االسالم طیبیقواعد فقه 2

10کل کتاب8/22آقاي عاشوريکاربرد آزمونهاي روانی
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10فصول 10 و 12 و 13 و 16 و 17 و 9/418خانم بادینکاربرد آزمونهاي روانی 2

12-10دو فصل اول9/28خانم دکتر صبوريکاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
12-9/1210آقاي وقفیکاربرد کامپیوتر در حسابداري

14-9/2712آقاي آشکارکاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی و روانشناسی (تئوري و عملی)
9/30-9تا انتهاي فصل هفتم9/19خانم میرزااحمديکاربرد کامپیوتر در مدیریت

10فصل اول و دوم9/28خانم ابراهیمیانکیفرشناسی
10-9/78خانم عربگرافیک و نقشه خوانی

10-8سه فصل9/27خانم خزاعیلرزه زمین ساخت
11-10سه فصل اول9/11آقاي تازهمالیه عمومی

12تا پایان فصل 9/114آقاي رحیمیمباحث اساسی در روانشناسی
14-9/1113/30خانم عیالمیمبانی اصول و برنامه ریزي آموزشی

10-8ده فصل اول9/20آقاي افضلیانمبانی جامعه شناسی
12تا اول فصل هدایت ص 9/26235آقاي براتیمبانی سازمان مدیریت

12-10دو فصل اول9/28خانم دکتر صبوريمبانی شیمی پلیمر
9/288آقاي زارعیانمبانی فلسفه 1

12-9/2511/30خانم عیالمیمبانی و اصول تعلیم و تربیت
14-9/1813/30خانم عیالمیمتون تخصصی

10/30فصول 19 و 9/2120آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی 1
12-9/2810آقاي حامد زنگنهمتون حقوقی2 (حقوق جزایی)

9تا پایان فصل 9/127خانم کفاشمتون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی
12-10پنج درس9/28خانم خزاعیمتون علمی زمین شناسی

10از اول کتاب تا ص 9/1865خانم سلحشورمتون فقه 2 (حقوق)
14کل مبحث الوصیه9/20حجت االسالم طیبیمتون فقه 3
12کل مبحث قضاء9/27حجت االسالم طیبیمتون فقه 4

8تا پایان فصل 6 ص 9/2085آقاي خفاجهمدیریت اسالمی
8تا اول فصل هفتم ص 9/25171آقاي براتیمدیریت تولید

10هفت فصل اول کتاب تا ص 9/20113آقاي خفاجهمدیریت عمومی
9/2613خانم عیالمیمدیریت کتابخانه
12-9/2511/30خانم عیالمیمدیریت کالس
14-9/2812خانم واسطهمدیریت مالی

12-9/2110خانم واسطهمدیریت مالی 2
12-10تا انتهاي فصل 9/126خانم میرزااحمديمدیریت منابع انسانی

14-9/2613/30خانم عیالمیمسائل آموزش و پرورش
13تا پایان فصل 9/185آقاي تیموریانمشاوره شغلی و حرفه اي

10تا ص 9/1172آقاي دکتر دستوريمعرفت شناسی
9/2513/30خانم عیالمیمفاهیم و روش تدریس ریاضی
9/2513/30خانم عیالمیمفاهیم و روش تدریس علوم
9/268خانم عیالمیمفاهیم و روش تدریس هنر

10-9/269/30خانم عیالمیمقدمات برنامه ریزي آموزش درسی
9/2513خانم عیالمیمقدمات تکنولوژي آموزشی

12-9/2611/30خانم عیالمیمقدمات روشهاي تحقیق کمی و کیفی (علوم تربیتی و روانشناسی)
10فصل دوم و سوم و چهارم تا اول گفتار چهارم(نسخ قانونی)9/12خانم ابراهیمیانمقدمه علم حقوق 

9فصول 1 و 9/142خانم جعفريمنطق
12-10فصول 1 و 2 و 9/253خانم دکتر صبورينانوشیمی

12نصف کتاب9/28آقاي رشیدنحو کاربردي 4
14-9/1813/30خانم عیالمینظارت و راهنمایی تعلیماتی

9/2614آقاي شریفیورزش 1(عملی)


